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Ing. Štefan URBAN hlavný kontrolór obce Sirk 
 

 
 

SPRÁVA  
O VÝSLEDKU KONTROLY 

č. 2/2022 
 

použitia dotácie z rozpočtu obce 
 pre Obecný futbalový klub v roku 2021 

 
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Sirk na I. polrok 2022, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/XII/2021 
dňa 22.12.2021. 
 
Kontrolné obdobie:  rok 2021 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Sirk, 20.1.- 21.1.2022 
 
Kontrolovaný subjekt:  Obecný úrad Sirk  
 
Cieľ kontroly: 
Vykonať finančnú kontrolu použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Sirk 
(ďalej len „OFK Sirk“) zastúpený prezidentom klubu pánom Cyrilom Halmom. Predmetom 
kontroly boli výdavky klubu za rok 2021, ktoré boli financované z dotácie rozpočtu obce. 
 
Kontrola bola zameraná: 

- kontrola účtovných dokladov (došlých faktúr, cestovných príkazov, príjmových 
a výdavkových pokladničných dokladov). 

  
Doklady predložené ku kontrole: 

- prehľad – Účtovné záznamy OFK Sirk (1.1.2021 – 31.12.2021) 
- peňažný denník OFK Sirk 
- výpisy z účtu OFK Sirk za rok 2021 
- kniha príjmov a výdavkov OFK Sirk za súťažné ročníky 2020/2021 a 2021/2022 

 
Kontrolné zistenia:  
 
Kontrolné zistenie č.1: 
Dotácia z rozpočtu obce Sirk pre OFK Sirk bola na rok 2021 schválená vo výške 7000,00 eur 
s DPH, v dvoch splátkach vo výške 3500,00 eur v prvom polroku 2021 a vo výške 3500,00 
eur v druhom polroku 2021, v zmysle uznesenia č. 24/III/2020 z 18.3.2021.  
Dotácia na 1. polrok 2021 bola poukázaná na účet OFK Sirk dňa 26.3.2021 vo výške  3500,00 
eur v zmysle uzavretej Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk zo dňa 25.3.2021. 
Z dôvodu obmedzení v konaní futbalových zápasov a tým znížených celkových výdavkov 
OFK Sirk za rok 2021, druhá časť dotácie na 2. polrok 2021 po dohode s OFK Sirk bola 
vyplatená vo výške 500,00 eur dňa 5.11.2021.  
Dotácia bola riadne zaúčtovaná v príjmovej časti účtovných dokladoch OFK Sirk. 
Kontrolné zistenie č.1 – bez nedostatkov 
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Kontrolné zistenie č.2: 
Futbalový klub vedie peňažný denník, v ktorom sú zaznamenávané všetky hotovostné 
a bezhotovostné príjmy a výdavky. Bezhotovostné výdavky sú podložené faktúrami a výpismi 
z účtu o ich uhradení, hotovostné platby sú podložené príjmovými pokladničnými dokladmi 
(ďalej len „PPD“) a výdavkovými pokladničnými dokladmi (ďalej len „VPD“). 
Pokladničné doklady sú očíslované chronologicky za sebou podľa poradia a číselné označenia 
týchto dokladov na seba nadväzujú. Ku každému dokladu zodpovedná osoba pripája svoj 
podpis. Po uplynutí roku OFK spracováva prehľad celkových príjmov a výdavkov za daný 
kalendárny rok, ktorý predkladá na OcÚ Sirk. 
Kontrolné zistenie č.2 – bez nedostatkov 
 
Kontrolné zistenie č.3: Kontrola príjmov a výdavkov OFK Sirk  
 
Príjmy OFK Sirk v roku 2021  pozostávali z dotácie obce a poplatkov od Slovenského 
futbalového zväzu Bratislava (ďalej len „SFZ“). 
 
Príjmy OFK Sirk v roku 2021: 
Prevod z roku 2020 (bankový účet)    3508,60 eur 
Prevod z roku 2020 (pokladňa)    97,28 eur 
Dotácia od obce Sirk – 1.polrok 2021:   3500,00 eur 
Dotácia od obce Sirk – 2.polrok 2021:   500, eur 
Príjmy od SFZ:    554,02 eur   
Príjmy spolu:       8159,90 eur 
 
Výdavky OFK Sirk v roku 2021 pozostávali najmä z nákladov na cestovné, energie (voda), 
nákup futbalového vybavenia, rôzne poplatky (rozhodcovia, prihlášky, členské, registrácie 
hráčov, hosťovania hráčov, disciplinárne konania, vedenie bankového účtu,...), občerstvenie, 
starostlivosť o ihrisko, cestovné a ďalšie drobné výdavky slúžiace na zabezpečenie chodu 
futbalového klubu. Vo výdavkoch je započítaná aj časť nevyčerpanej dotácie za rok 2020 od 
obce Sirk, ktorá bola vrátená obci Sirk dňa 14.1.2021 vo výške 3113,50 eur, v súlade s 
uzavretou Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk. 
 
Výdavky OFK Sirk v roku 2021: 
Vrátenie nevyčerpanej časti dotácie za rok 2020 obci Sirk: 3113,50 eur 
 
Cestovné:        993,82 eur  
Z toho:  
Náhrady za použitie súkromných motorových vozidiel: 718,82 eur 
Faktúry za autobus - SAD Lučenec (1x - V. Blh):  125,00 eur 
Faktúry za autobus – M. Petráš (1x - Hajnačka):  150,00 eur 
 
Poplatky:       1990,00 eur 
Poplatky SFZ (členské, registrácie, ISSF, rozhodcovia): 1526,00 eur    
Poplatky – za vedenie bankového účtu vo VÚB a.s.: 84,00 eur    
Hosťovanie hráčov (2x FK Muráň, 1x MFK Rožňava): 300,00 eur  
Poplatky – za overenie podpisov:    2,00 eur   
AG testovanie hráčov (Covid 19)    78,00 eur 
 
Energie: 
Faktúry za vodu – VVS a.s. Košice:    362,99 eur   
    
Nákup futbalového vybavenia:    236,93 eur 
Kopačky (6 párov):      236,93 eur 
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Občerstvenie       319,28 eur 
 
Valcovanie (7x - nákup PHM)    200,03 eur   
 
Spotrebný materiál a hmotný majetok:   369,17 eur  
Čelovka 5W, poistka nožová 6ks    29,54 eur 
Benzín (vypílenie borovíc na ihrisku)   20,00 eur 
Pamäťová karta do kamery     5,99 eur 
LED žiarovky 11W 15ks     43,56 eur 
Svietidlo, led žiarivky 2ks, kabel, vypínač   39,52 eur 
SIM karta do mobilu      1,95 eur 
Kredit O2 Slovakia      10,00 eur 
Kancelárske potreby:      6,20 eur  
Odpudzovač krtkov (chémia)     59,90 eur   
Vápno         14,36 eur   
Čistiace a hygienické potreby:      108,35 eur 
Pasca na myši 3ks      6,30 eur 
Visiace zámky 4ks, popisovače    23,50 eur  
           
Výdavky spolu:       7585,72 eur   
 
Všetky výdavky boli použité v súlade s článkom I., odsek 2. uzavretej Dohody o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu obce Sirk. Tieto výdavky boli vyhodnotené ako potrebné na zabezpečenie 
činnosti OFK Sirk, sú podložené faktúrou, PPD dodávateľa, bločkom z elektronickej 
pokladne alebo cestovným príkazom. 
Kontrolné zistenie č.3 – bez nedostatkov 
 
Kontrolné zistenie č.4: Kontrola plnenia navrhnutých opatrení z predchádzajúcej kontroly – 
bez navrhovaných opatrení.  
Kontrolné zistenie č.4 – bez nedostatkov 
 
Záver: 
 
Dotácia z obce pre OFK Sirk bola schválená vo výške 7000,00 eur (uznesenie OZ v Sirku 
č.24/III/2021 z 18.3.2021). Vzhľadom na obmedzenia v oblasti športu (pandémia COVID-
19), bola schválená dotácia po dohode s vedením OFK Sirk poukázaná v zníženej výške 
4000,00 eur. Táto suma bola riadne zaúčtovaná v príjmovej časti účtovných dokladov OFK 
Sirk.  
Všetky výdavky boli použité v súlade s uzavretou Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
obce Sirk - tzn. kontrolovanému subjektu nevznikla povinnosť vrátiť túto dotáciu, resp. časť 
tejto dotácie. 
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov : bez nedostatkov 
   
Protokol o výsledku kontroly vypracoval dňa: 20.1.2022  OZ oboznámené dňa: 
                   14.3.2022 
Ing. Štefan Urban 
Hlavný kontrolór obce Sirk 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený:  
 
Daniel FAKLA           Cyril HALMO 
  starosta obce               prezident OFK Sirk 
    24.1.2022                24.1.2022 


